
OPGAVEN BETREFFENDE DEN GRAANBOUW IN FRANKRIJK 
OVER DE JAREN 181.-5--1874.. 

Door bet Fransche departemcnt vau Landhouw en Koophandel 
is, als inleidi~lg tot de voortaan jaarlOks openbaar te maken oogst- 
berichten der prefecten, in her Jo~rual O~cisl va.n 4 December jl. 
een overzicht medegedeeld van de uitkomst van den oogst in gehcel 
Fra.nkrijk in de jaren 1815--1874. Over deze en de tusschenliggende 
jaren,  met uitzondering vein her oorlogsiaar 1870~ waaromtrcnt 
elke opgave ontbreekt, is opgegeven hoeveel hectaren bezaaid 
waren met tarwe~ mengkoren (tarwe en rogge),  rogge,  gerst~ 
boekweit~ gierst en ma'fs, hayer ,  peulvruchten en andere ver- 
schillende zaden; hoeveel de opbrengst per .hectare en voor de 
geheele bezaaide oppervlakte bedroeg; voorts de uitgestrekthcid 
gronds met aardappelen bepoot, benevens de geheele oogst van 
aardappelen en het beschot per hectare. Ten opzichte dezer laatste 
vrucht ontbreken de opgaven vdor de jaren 1825--1828, cn wordt 
voor 1815, 1816 en 1819 alleen de geheele oogst opgegeven. Over 
hot laatstgenoemde jaar wordt dezelfde leemte ook voor de grancn 
aangetroffen~ eene leemte zeer opmerkelijk juist vallende in her jaar 
der invoering van hot beruchte stelsel van de veranderlijke schaal 
van graanrechten, dat tot in 186l in Frankrijk de steen des aan- 
stoots van alle vrijziunigc staathuishoudkuudigen gebleven is. 

Schoon deze cijfers niet gesplitst worden naar de departementen 
of naar de verschillende landstreken van Frankrijk~ waar de toe- 
stand vm~ den landbouw zoozcer uiteenloopt, leveren zij toch een 
overzicht, waaruit de uitbreiding cn verbetering van den landbouw 
in hoofdtrekken blijken karl. 

War den graanbouw betreft, vermeldt de tabel dat in het jaar  
I815 de daardoor iugeuomen oppervlakte 13,379,301 Ha groot wan; 
hiervan waren 4.59L677 Ha bezet met tarwe,  916,288 met meng- 
koren, 2,573,920 met rogge,  1,072,987 met gerst~ 6547602 met 
boekweit~ 541~513 met gierst eu maYs, 2~498~48t met haver~ 
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229,387 met peulvruchten en 200,446 met andere zaden. Zjj ham 
verder regelmatig toe en bedroeg: 14,017,297 tIa in 1822, 
15,182,118 Ha in 1838, en 15,650,771 Ha in t852. 

Ill 1853 was ze verminderd tot 15,ll5,880 Ha,  om weor lang- 
zamerhand dit verlies te herwhmea in 186l ,  toen z e -  na de 
inlijving van Savoye ea Nizza trouwens, - -  15,637,684 Ha bedroeg. 
Tot in 1865 had er eene geringe vermeerdering plaats tot op 
15,863,401 Ha (her hoogste c~jfer van de geheele tabel), waarna de 
beteelde oppervlakte van jaar tot jaar verminderde. Z~i bedroeg: 
in t869 15,815,552 Ha, in 187 t 15,440,376 Ha, iu 1872 15,576,407 Ha, 
in 1873 15,442,766 Ha en in 1874 15,354,849 Ha. Her groote ver- 
schil tusschen 1869 en 187l is het natuurlijk gevolg van de ver- 
mindering run Frankriiks grondgebied door her verlies vml twee 
vruchtbare gewesten. 

Van de over 1869 opgeven oppervlakte wareu 7,034,087 Ha bezet 
met tarwe, 530,712 met meagkoren,  1,936,038 met rogge,  1,096,335 
met gerst ,  687,573 met boekweit, 669,308 met hayer,  321,188 
met peu|vruchten, 224,960 met andere zaden. 

In de verhouding tusschen de verschillendc gcwassen was der- 
halve eerie groote verandering gekomen; de geheele beteelde opper- 
vlakte was in 1869 18.35 pCt. uitgestrekter dan in 1815; de voor 
tarweteelt gebezigde grond was toegenomen met 53.19 pCt.; de 
lmver ham 32.69 pCt., de peulvruchten 4(I.52, de g'ierst en ma'/s 
23.59, de verschillende audere zaden 12.23, de boekweit 5.04, de 
gerst 2.17 pCt. gronds meer in 1869 dan in 1815 in, welke uit- 
breiding verkregen was ten koste van bet meagkoren en de rogge, 
waarvan de kultuur van 1815 tot 1869 met respectiveliik 42.08 en 
24.78 pCt. verminderde. Deze groote uitbreiding van de tarwetee|t 
dagteekent eerst van den laatsten tijd; tot in 1830 hield zij ge- 
lijken fred met die van de geheele tot graanbouw gebezigde opper- 
vlakte, in welk opzieht zij met de uitbreiding der teeIt van rogge 
gelijk stond. Doch sedert 1845 ham de tarwe gestadig ten koste 
van de rogge toe, en begon zij zoozeer de overhand te nemeu 
over alle graansoorten, dat van de 2,536,251 Ha,  welke de be- 
teelde oppervlakte in 1869 meet dan in 1815 bedroeg, er niet 
minder dan 2,442,410 tea bate der tarweteelt kwamen. 

Van meer gewicht dan deze opgaven betrekkeliik de bcbouwde 
oppervlakte, - -  welke uit den aard der zaak onvolledig' zijn omdat 
zij alleen betrekking hebben op den graanbouw (*) en van andere 

k*) tItijkm~., dr, l.mfb,mw.hdi.-ti~.k v,t~t 181~.l h*'d~'o:'g ,Ic gL,1.'~,l,: .lq~e~'vlaklevatl 
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ve ldvruch ten  zwi jgen ,  -- zijn eehter  de b~jzondcrheden betreffende 

de opbrengs t  der versehil lende genoemde gewassen ,  die mode van 

j aa r  tot j aa r  in de label  vernleld worden. Kan uit  her bovens taande  

lets blijken omt ren t  de u i tbre id ing  van den tandbouw,  ui~ de ge-  

middelde ophrengs t  per  hec ta re  kan worden opgcmaakt  hoezeer  

he t  landbouwbedr i j f  is ve rbe t e rd ,  en hoe de landhouwer  door betere 

bewerking" van den g r o n d ,  door g roo te re  zorg  in de keuze van 

hot zaad ,  door ru imere  bemes t ing ,  en in her a lgemeen door eene 

meer  ver l iehte  en wetenschappel i jke  ui toefening van zijn hedri j f  

l angzamerhand  ru imere  oos'sten heeft  weten te t rekken.  

lnd ien  men do beide t ien jar ige  t i jdvakken 1 8 1 5 i 1 8 2 4  en 1 8 6 0 - -  

1869 met  e lkander  verffeIiikt , dan vindt  men de volgende  hbogste 

en laagste  cijfers van opbrenffs t ,  en verkr i jg t  als gemiddeld  cijfer 

van opbrengs t  voor die j a r e n ,  na af trek van her guns t igs te  en 
her onguns t igs te  oogs~jaar,  de vo lgendc :  

1515 - 18~4. 1 ~ 6 0 -  l~fiO, opbrengst 
G.EWASSEN. ]Opbrengst in l'll. per Ha.lOpbrengst inH1. per Ha. I in 181;0--18,;9 

bedroeg ,Ills llleel' 
dan de HOOGSTE / Hool~sl, Lilai~Me 1 (~l.lllid41. I Ht*ot*sle LaagM.e Getnidd. ! ill 1815 --1824. 

tarwe . . . . . .  
mengkoren . . . 
rogge . . . . .  
gerst . . . . . .  
ho~kweit . . . .  

12.65 
11.76 
10.88 
14.30 
12.99 

gicrst eu Ina)~s . 
hayer . . . . .  
peulvruehten . . 

11.83 

17.55 
10.57 

8.59 
9.53 
6.42 

11.50 
5 03 
7.42 

12 10 
6.03 

10.78 
II 38 

9.19 

13.14 

9 6O 

10.08 
15.57 
8.73 

16.88l 
18.68 
14.94 
19.91 
17.29 
16.72 
25 69 
15.04 

11.12 
12 23 
11.16 
16 13i  
9 68 i 

12.24 
18.07 
10.60 

14.36 
15.68 
13.11 
17.99 
14.36 
15 05 
22.26 
12.47 

25 
17 
20~ 

21 - 
15 

In  llet laa ts tvermelde  t i jdvak over t ro f  dus~ met  twee ui tzonde-  

r ingeu  slechts (t 'u'we en hoekweit)  de onguns t igs te  opbrengs t  he t  

guns t igs te  cijt~r van h o t  oudere t i jdvak;  voor alle gewassen  was 

de gemiddelde  ophreugs t  over  her la tere t i jdvak van 9~ tot  25 pCt. 

hooger  dan die van he t  voordeel igs te  j aa r  van I 8 1 5 - - 1 8 2 4 ,  Merk- 

waard ig  is ook in dit opzicht  eene vergel i jk ing van de ui tgebreid-  

held gronds met  mengkoren  beteeld en de daarvan  geoogs te  hoe- 

Fraukrijk 55,114,862 Ha, waarvau 26,568,62i Ha, dus ongeveer 48.2 pCt. tot 
de ~erres labol~rables gerekeud wordea. Daar uu ouzc label slechts 17,056,856 
beteelde en wel met aardappelcn bepootc hectaren vermeldt, blijveu er hog 9~ millioen 
heetareu over voor andere kulturen gebezigd. Men deuke hier aau de beetw,wtel- 
teelt, aau ,hm wijubotlw en aa. de uitgestrekte uatlmrlijke eti kunsiweid.lr i .  
Frallkrijk, 
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veelheid in 1815 eu 1869, be|de geen abnormale jaren. In 1815 
bedroeg de oppervJakte 916,288 Ha  en de opbrengst  8,732~132 HI,  
- -  9.53 ]:[1. per Ha;  - -  in 1869 werd nagenoeg" dezelfde oogst ,  
8,596,7'15 Hl ,  verkregen van slechts 530,712 Ha ,  of 16.19 Ill.  per 
Ha. De geheele oogst bedroeg in he~ eerste an laatste jaar  van de 
door her verlies van den Elzas en Lotharin~'en afgesloten reeks:  

in 1815. in 1869. 
(van 13 ,279 ,301  H a )  (van 15.815,55I~ l ia . )  

tarwe . . . .  39,460,971 Ill.  107,941,553 H1. 
mengkoren 8,732,132 , 8,596,715 , 
r-o'~e 19~678,595 , 26,925,400 , 
~erst  . . . .  12,999,751 ,, 20,543,890 , 
boekweit 5~314,542 , 6,657,858 , 
gierst  en ma'fs 5,630,960 , 10,304,469 , 
hayer  . . . .  36,438~17l , 76,300~227 , 
peulvruchten . 1,876~684 ,, 3,973,169 , 
andere z a d e n .  1,962,664 , 3,381,648 , 

Totalen . 132,094,470 Hl. 264,624,929-Hl~- 

Bij eene vermeerdering van teelgrond met hog niet ten volle 
20 pCt. is derhalve in deze 55 .|area eene vermeerdering van pro- 
ductie van meer dan 100 pCt. verkregen. 

Dergelijke gunstige resultaten worden ira Frankr i ik  voor een groot 
deeI toegeschreveu aan de goede werking tier laadbouw-vereeni- 
gen en congressen (soci,.'/& d'a.qricullure en cornices aqricoles) welker 
ledental op omstreeks negentig duizend gesehat kan worden. 

Met uit.zonderiug vau de .iaren 1853, toe,, de oogst voor alle 
gewassen uiterst  s lecht ,  en alleen voor boekweit middelmatig was;  
van 1859 en 1861, toen her , r e d e l i i k "  w n  twee producten her 
algemeen , s l e c h t "  afwisselde, en vml 1868, toen de oogst voor 
alIe andere gewassen uiterst  guust ig eu atleen voor hayer en gerst  
iets meer dan  middelmatig was,  toonen alle jaren van het tijdvak 
1850--1869,  - -  van voldoende uitgebreidheid voor de daarop toe- 
gepaste uadere ont leding,  --- dat de oogst zelden voor alle der in 
de statistiek begrepen gewassen te gelijkertijd even goed of even 
nadeelig was. Ira 1863 hi] voorbeeld leverdcn tarwe enmengkoren  
de hoogste,  rogge en gerst  op den na de hoogste opbrengst  die 
in 1850--1869 verkregen werd,  era was de opbrengst  van de haver 
niet ongunst ig ;  doch de peulvruchten ea boekweit bleven ver be- 
neden eene middelmatige opbreugst.  Ook in 1854 leverden hayer ,  
~erst~ mengkoren,  ~ier~t en ma'/s, tarwe en peulvruehten een ruimen 



oogst, doch bleef de roggeoogst middelmatig en was die van de 
boekweit zeer slecht. In 1857 was her wederom de boekweit die 
slechte resultaten gaf, terwijl de oogst van de andere gewassen 
bijzonder gunstig was te noemeu. In het algemeen valt het in het 
oog dat de gtmstige jaren veer de boekweit, zooals 1866, 1852, 
1855 en 1865 zeer sleehte jaren waren veer tarwe, rogge en meng- 
koren, eu dat omgekeerd in de nadeelige jaren veer boekweit, 
zooms 1869, 1854, 1864 en 1857, vau de genoemde 3rea&luff~ 
goede of zeer ruime opbrengsten werden gewonnen. Her jam-1858, 
veer de drie genoemde graausoorten en de boekweit reverts gun- 
stig, maakt op dezen regel de eenige ui~zondering. 

Belangrijke opgaven betreffende de aarappelenteelt worden in de 
statistiek gevonden. Her eerste jaar waarvan de bepoote Ha. worden 
opgegeven, is 1817; van de beide eerste jaren en van 1819 wordt 
alleen de opbrengst vermeld. Over 1817, 1818, 1820--1824, 
1829--1869, 1871--1874 leeren wij zoowel de door de aard- 
appelenteelt ingenomen oppervlakte als de hoegrootheid van den 
oogst kmmen. In 1819 ham de teelt dezer aardvrucht 558,965 Hain;  
langzaam breidde zij zieh uit tot 620,422 in 1824, om ill 1829 
tot 606,641 te dalen. Hierop volgde eene snelle vermeerdering tot 
803,854 in 1835 ell 973,575 ill 1836, waarna weder eerie verminde- 
ring plaats had, die eerst korten tiid vdor de kwade jm'en der aardap- 
pelenteelt, in 1842 teruggewonnen werd. Tot in 1847 hedroeg de met 
aardappelen beteelde oppervlakte omen b~ het millioen Ha, waarna zij 
langzamerhand verminderde tot 869,343 Ha in 1854. Eerst in 1859 
werd het millioen op nieuw bereikt, en tien jaren later besloeg de 
aardappelenkultuur weder 1,241,304 Ha. De gevolgen van bet 
verlies van den Elzas en Lotharingen op deze kultuur waren 
spoedig hersteld; in 187I waren l,I39,575; in 1872 waren 1,249,890; 
in 1873 waren 1,249,179; in 1874 waren 1,409,262 Ha met aard- 
appelen bepoot. 

Wat her beschot betreft waren de ongunstigstejaren: 1818, teen 
sleehts 51,46 Hi. van de Ha werden gerooid; 1853 met 70.80; 
1820 met 70,88; 1852 met 71,41; 1822 met 72,58, enz. De gun- 
stigste jaren waren: 1841 met 124.02 HI van de tta; 1844 met 
119.89; 1868 met 115.74; 1872 met 112.64; 1840 met 111.75, enz. 
In de laatste vier jaren, waarover de statistiek loopt, hedroeg bet 
beschot per Ha gemiddeld meer dan 100 Hl. Ook in de gemiddelde 
opbrengst van her aardappelenland is vermeerdering merkbaar; 
eene ver~olijkin~ van do relatieve al)hren~'.~t in de tienjm'ige tijd- 
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vakken 1829--1838 en 1860--1869 toont een voorultgang aan van 
bijna 5½ H1 per Ha (van 93.15 op 98.57). 

Welke  groote rol de aardappelen in de volksvoeding van Frankr i jk  
spelen 7 laat zich afleiden uit de zeer hooge en sterk klimmende 
cijfers van den aardappelenoogst  daar te lande. Van de 217597~945 
Hl die her jaar  1815 opleverde steeg de opbrengst  al spoedig tot 
467626~620 in 1824. In  1840 bereikte ze 1027204~731 Hl~ welk 
standpunt ze echter niet behield 7 en eerst t i en ja ren  na 1847 weder 
bereikte. De ongunstige aardappelenoogstjaren van Frankr i jk  7 
1851 en 1852~ vallen in dit  t i jdvak;  toch werden in 1851 nog 
6977507533 ~ in 1852 6374467490 ~ in 1853 6175427004 HI gerooid. 
In  vier jaren tijds werd de 100 millioen H1 overtroffen 7 welk 
oogstcijfer in de volgende twaalf  jaren 7 1858--18697 slechts vijf- 
maal niet bereikt 7 doch menigmaal verre overtroffen werd 7 zooa[s 
in 1868 met 42730679017 in 1869 met 24704874367 in 1863 met 
20~9837735. Sedert  den jongsten oorlog heeft de aardappelenteelt  
nog grooteren voortgang gemaakt;  de oogst beliep: 

in 1871 128~0717610 Hl~ of 112764 per Ha. 
, 1872 113~716~196 , , 90798 , , 
, 1873 12777397414 , , 102726 , , 
, 1874 15278597765 , , 108746 , , 



~ e d e r l a n d s c h e  B a n k  (ln millioentallen guldens.) 

F,hr.7 66.18 36.66 102.8t~ `185.4.`1 55.57 
"14 63.39 36.8"1 `100.20 '18"1.90 55.70 
21 6t.30137.08 98.381'18052155.28 

'1'14..22 42.60 156.82 15t.07 60.43i 3 * 
1,6.86139.271,,56.t31.152.72161.091 ,, 
~19 46 36731156,19 `15~ 67 6`1 87 ~ 
t ~ 2 4 9  34.2t '156:70 t58.36163.34] )) 
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• 25 Aug. t875.  

W i s s e l k o e r s e n  t e  A m s t e r d a m .  

Prolong kort  kort  kort kort 
DATUM. koers. Londeu. Parijs. Hamburg. Pru isen .  
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